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5 Integrované pramene sociálnych intervencií  

Zameranie kapitoly 

V záverečnej kapitole učebnice zúročíme informácie a poznatky z predchádzajúcich kapitol 

smerom k formovaniu zručnosti, ako spracovať tzv. rodný list sociálnej intervencie, príp. 

rodný list podmienenosti vlastného výskumu sociálno-politickými prioritami. Podporíme 

vnímanie sociálnej práce ako akademickej a praktickej  disciplíny prepojenej na aktuálnu 

sociálnu politiku a jej prioritné ciele obsiahnuté v sociálno-politických dokumentoch. 

Zámerom je zvýšiť senzitívnosť študentov a študentiek na širšiu ukotvenosť sociálnej práce 

v sociálno-politických kontextoch a podporiť ich schopnosť kriticky a reflexívne hodnotiť 

pridané hodnoty, a zároveň riziká takejto ukotvenosti. 

Úvodom predstavíme tzv. techniku rodného listu sociálnej intervencie, ktorá predstavuje 

kreatívny a reflexívny predpoklad práce zameranej na cielené, „na mieru šité“ využívanie 

poznatkov o sociálnej politike a jej kľúčových dokumentoch v prospech konkrétnej sociálnej 

intervencie alebo konkrétneho sociálneho výskumu. 

5.1 Technika „rodného listu sociálnej intervencie“ - všeobecné vymedzenie 

Techniku rodného listu sociálnej intervencie možno zaradiť do skupiny kauzistických metód 

alebo do metódy prípadovej práce, kedy je „prípadom“ konkrétna sociálna intervencia 

zameraná na určitý typ sociálneho problému vedúceho u ľudí k nepriaznivým životným 

situáciám a poruchám v sociálnom fungovaní (Matoušek, 2013; Smutek, 2013).  

Spracovanie rodného listu sociálnej intervencie (ďalej len „RLSI“) znamená pochopenie 

histórii, aktuálnemu kontextu a podstate nejakého sociálneho problému, jeho reflektovanie 

v aktuálnych dokumentoch, ktoré sociálny problém interpretujú v širších  spoločenských 

súvislostiach a na základe existujúcich vedecko-výskumných a iných odborných poznatkov. 

Vymedzujú ho teda ako štrukturálny problém dopadajúci na väčšie skupiny ľudí, čím mu 

dávajú status spoločenskej priority pre riešenie (status verejného záujmu).  

Sociálnou intervenciou môže byť poskytnutie sociálnej dávky, služby, poradenstva, 

sprevádzania, či inej formy pomoci konkrétnemu človeku alebo skupine ľudí. Ako sme uviedli 

aj v predchádzajúcich častiach, základnými zdrojmi získavania dát (informácií) pre 

spracovanie RLSI sú sociálno-politické dokumenty, ktoré spravidla subsumujú vo svojich 

analytických častiach aj najdôležitejšie poznatky o danej otázke získané vedecko-výskumnou, 

či inou odbornou činnosťou. 

Techniku rodného listu možno využiť aj na účely dizajnovania samotnej vedeckovýskumnej 

činnosti. Ide spravidla o situácie, kedy o nejakom dôležitom probléme neexistuje potrebná, 

alebo dostatočná vedecko-výskumná evidencia. V takom prípade sa skúma zakotvenosť 

problému v existujúcich dokumentoch, na ich základe sa spracováva rodný list sociálneho 
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problému a dizajnuje sa výskumná práca. Jej ciele sa pritom odvodzujú od samotnej povahy 

dokumentov, ktorých úlohou je problém riešiť. V takom prípade však nie je vhodné používať 

spojenie „rodný list sociálnej intervencie“, nakoľko ide skôr o „rodný list výskumného 

zámeru“.  

Príklad: Rozdiel vo využití rodného listu sociálnej intervencie a rodného listu 

výskumného zámeru 

Nezisková organizácia sa rozhodne začať poskytovať sociálne služby pre deti so 

zdravotným postihnutím po opustení detského domova. Svoj zámer registrovať sa 

napr. ako zariadenie podporovaného bývania a získať pre svoju činnosť finančnú 

podporu z verejných zdrojov oprie o všetky rozhodujúce sociálno-politické 

dokumenty zamerané na cielenú podporu mladých ľudí odchádzajúcich z náhradnej 

rodinnej starostlivosti (detského domova), ktorí však majú z dôvodu  zdravotného 

postihnutia problém osamostatniť sa bežným spôsobom. Predmetný zámer 

organizácia oprie aj o najnovšie poznatky zamerané na výskum rizík 

osamostatňovania sa mladých ľudí so zdravotným postihnutím po ukončení 

náhradnej rodinnej starostlivosti, ktorý realizovala XY výskumná organizácia. Oprie 

sa aj o vlastné prieskumné zistenia, že v danom regióne takýto typ poskytovateľa 

doposiaľ neexistuje, pričom najneskôr o rok sa predpokladá, že niekoľko mladých 

ľudí so zdravotným postihnutím opustí detský domov fungujúci v ich regióne. 

„Rodný list“ zámeru pre takúto sociálnu intervenciu (poskytovanie služieb 

podporovaného bývania) je pomerne komplexný, s vysokou pravdepodobnosťou 

uznania jeho legitimity a následnej organizačno-finančnej podpory z príslušnej 

verejnej inštitúcie (napr. VUC). 

V prípade, ak vedecko-výskumné poznatky, či iné potrebné informácie nie sú 

k dispozícii, za účelom legitimity svojho zámeru organizácia môže začať 

spolupracovať s nejakým vedecko-výskumným, prípadne univerzitným pracoviskom 

k zrealizovaniu potrebnej výskumnej práce. Na uvedený účel si vedecko-výskumné 

pracovisko spracuje „rodný list výskumného zámeru“, v ktorom, okrem iného, 

systemizuje zakotvenosť takejto požiadavky v existujúcich dokumentoch. Uvedený 

krok je dôležitý minimálne aj z dôvodu financovania takéhoto výskumného zámeru.  

Pre prehľadnosť budeme v ďalšom texte hovoriť už len o technike RLSI, nakoľko táto je 

porovnateľným spôsobom využiteľná aj pre výskumnú činnosť.  

Rámcová štruktúra RLSI vychádza zo základnej analytickej štruktúry sociálnej politiky 

zameranej na jej jednotlivé aspekty, teda ciele, princípy, funkcie, nástroje, objekty, subjekty, 

konkrétne: 

 z vymedzenia (povahy) sociálneho problému (vrátane uvedenia najdôležitejších 

poznatkov získaných na základe vedecko-výskumnej, monitorovacej a inej odbornej 

činnosti o danom probléme),  
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 z ukotvenosti a rozpracovanosti sociálneho problému v dôležitých dokumentoch na 

rozličných úrovniach (medzinárodné, EU, národné, regionálne, miestne, organizačné), 

spolu s  vymedzením cieľovej zmeny, 

 z popisu navrhovaného nástroja (sociálnej intervencie) určeného na riešenie sociálneho 

problému,  

 z vymedzenia cieľovej skupiny, ktorej je sociálna intervencia určená,  

 z určenia subjektov zodpovedných za realizáciu sociálnej intervencie, 

 z určenia pôvodu, príp. výšky finančných zdrojov, ktoré budú  k realizácii sociálnej 

intervencie potrebné. 

Tabuľka3: Rámcová štruktúra rodného listu sociálnej intervencie 

      Úroveň 
 
  Aspekt RLSI 

Medzinárodná/ 
EU 

SR 
MPSVR SR 

Iné rezorty Organizácie 

Vymedzenie 
sociálneho 
problému 

    

Zakotvenosť v 
dokumentoch 

    

Navrhovaný 
nástroj  na 
riešenie (SI) 

    

Cieľová skupina 
SI 

    

Zodpovedné 
subjekty za SI 

    

Potrebné zdroje     

 

 

 5.2 Príklady využitia RLSI 

V závere predstavíme dva príklady, na ktorých ilustrujeme využitie techniky RLSI. Oba 

príklady patria k sociálno-politickým opatreniam (intervenciám) aktuálne zavedeným v čae 

prípravy tejto učebnice.  

Zvýšenie príspevku na starostlivosť o dieťa  

Prvý príklad sa týka zvýšenia od  roku 2016 príspevok na starostlivosť o dieťa do troch rokov 

veku z 230 €/mesačne na 280€/mesačne od roku 2016. Uvádzame niekoľko východiskových 

informácií, ktoré sú dôležité pre chápanie opodstatnenosti (legitimity) tohto sociálno-

politického opatrenia (sociálnej intervencie)10: 

                                                           
10

 Predmetom textu nie je vyjadrovanie sa k otázke, či navrhované zvýšenie z 230€/mesačne na 280€ /mesačne 
je postačujúce. Primárne sa snažíme predstaviť filozofiu , zameranie a zdôvodnenie zmeny. 
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 príspevok na starostlivosť o dieťa sa poskytuje podľa zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku 

na starostlivosť o dieťa, 

 je určený na pokrývanie nákladov starostlivosti o deti do troch rokov veku (alebo do 

šiestich rokov veku v prípade nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa) poskytovanej v 

zariadeniach na to určených, alebo ak sa dieťaťu poskytuje starostlivosť inou oprávnenou 

fyzickou osobou (napr. živnostník/čka), 

 výška príspevku v prípade, že sa starostlivosť poskytuje v nejakom “súkromnom” 

zariadení, predstavuje v roku 2015 max. 230€ mesačne, čo spravidla nepokrýva náklady, 

ktoré je potrebné v takomto zariadení mesačne uhrádzať. Ak rodič nemá možnosť 

umiestniť dieťa v obecnom zariadení, kde sú náklady oveľa nižšie, niekedy je nútený 

zostať s dieťaťom doma, aj keď by za  iných okolností zvolil návrat do práce a starostlivosť 

o dieťa by zveril niekomu inému, 

 tomuto „vynútenému“ zotrvávaniu v zabezpečovaní osobnej starostlivosti o dieťa čelia 

takmer výlučne ženy – matky, čo súvisí s rodovou segregáciou trhu práce. 
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Tabuľka4: Rodný list sociálno-politickej intervencie „zvýšenie príspevku na starostlivosť o dieťa“ od januára 2016 

              Úroveň 
 
          Aspekt RLSI 

Medzinárodná/ 
EU 

SR 
MPSVR SR 

Iné rezorty Organizácie 

Vymedzenie 
sociálneho problému 

Nízka miera zamestnanosti osôb 
s rodičovskými povinnosťami, riziko 
ich chudoby a sociálnej exklúzie  

Pracovné riziká osôb s rodičovskými 
povinnosťami, rodová segregácia trhu 
práce, málo flexibilných foriem práce 

  

Zakotvenosť 
v agendových  
dokumentoch 

Stratégia Európa 2020:  
- cieľ zvýšiť zamestnanosť ľudí vo 

veku 20-64 rokov na 75% do roku 
2020, 

- cieľ vymaniť 20 mil. ľudí z rizika 
chudoby a sociálneho vylúčenia do 
roku 2020 

 
Správa o krajine 2015: konštatovanie, 
že možnosti zariadení pre deti do 3 
rokov veku zostávajú na Slovensku 
slabé, chýba aj podporná legislatíva 
(s. 18) 
 
Špecifické odporúčania pre Slovensko 
na roky 2015-2016: zlepšiť podnety 
pre ženy, aby sa vrátili do práce, 
zlepšením situácie v zariadeniach pre 
malé deti (s. 5) 
 

Národný program reforiem: 
- cieľ zvýšiť zamestnanosť ľudí vo veku 

20-64 rokov na 72% do roku 2020, 
- cieľ vymaniť 170 tis. ľudí z rizika 

chudoby a sociálneho vylúčenia do 
roku 2020 

- podporiť rovnováhu medzi 
zamestnaním a starostlivosťou o deti 
do 3/6 rokov veku 

 
Druhý sociálny balíček vlády: zvýšiť 
príspevok na starostlivosť o dieťa na 
max. 280€/mesačne 
 
Národná rámcová stratégia podpory 
sociálneho začlenenia a boja proti 
chudobe: jedným z kľúčových opatrení 
je podpora rovnováhy medzi 
pracovným a rodinným životom (bod 
3.2/3, s. 49-50) 
 
Národná stratégia zamestnanosti do 
roku 2020: stratégia zmeny 
v zamestnanosti aj cestou zlepšenia 
podmienok pre zosúladenie rodinného 
a pracovného života so zameraním na 
matky detí v predškolskom veku 
poskytovaním služieb starostlivosti 
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o deti a podporou flexibilným foriem 
práce (bod 4.4.3) 

Navrhovaný nástroj  
na riešenie (SI) 

 Zvýšenie príspevku na 
starostlivosť o dieťa 

Národný program reforiem 
(2015) – do roku 2023 
vybudovať 90 zariadení pre 
cca 1800 detí do 3 rokov veku 

 

Cieľová skupina SI  Rodičia, ktorí zverili osobnú 
starostlivosť o dieťa do 3/6 rokov veku 
zariadeniu pre takéto deti 

  

Zodpovedné subjekty 
za SI 

 Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny  Napr. zamestnávatelia, 
školy, subjekty 
poskytujúce starostlivosť 
o deti, občianske 
združenia, neziskové 
organizácie (ako 
prijímatelia prostriedkov 
na realizáciu služieb 
starostlivosti o deti) 

Potrebné zdroje 
(zakotvenosť 
v zdrojových 
dokumentoch) 

ESF, EFRR (ESF) Operačný program Ľudské zdroje 
(investície zamerané na predovšetkým 
na vzdelávanie a samotné služby 
starostlivosti) 
 Investičná priorita 3.2 „Rovnosť medzi 
mužmi a ženami vo všetkých 
oblastiach“, 3.2.1 „Zlepšenie 
podmienok pre zosúladenie 
pracovného a rodinného života, 
zvýšenie zamestnanosti osôb 
s rodičovskými povinnosťami, najmä 
žien“, 3.2.2 „Znížiť horizontálnu 
a vertikálnu segregáciu na pracovnom 
trhu“ 
 

(EFRR) Integrovaný regionálny 
operačný program (investície 
zamerané predovšetkým na  
vytváranie vhodných 
priestorových podmienok pre 
služby):  
Špecifický cieľ 2.1.1 „Podporiť 
rozvoj služieb starostlivosti 
o deti do troch rokov veku na 
komunitnej úrovni“  
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Sumarizácia prvého príkladu: 

Zámer na prvý pohľad jednoduchej sociálnej intervencie, ktorou je zvýšenie príspevku na 

starostlivosť o dieťa, má viac významných sociálnopolitických súvislostí (implikácií) a cieľov, 

o čom svedčí aj ukotvenosť v dokumentoch rozličnej vecnej povahy: 

- je opatrením politiky zamestnanosti (podpora zvýšenia zamestnanosti a zvýšenia 

flexibility trhu práce), 

- je opatrením politiky podpory sociálnej inklúzie osôb s rodičovskými povinnosťami 

(prevencia materiálneho nedostatku mladých domácností a sociálnej izolácie starajúcich 

sa rodičov, rovnako devalvácie ich pracovnej kvalifikácie), 

- opatrenie politiky rovnosti príležitostí zamerané na rodovú desegregáciu trhu práce 

(poskytnúť najmä mladým ženám možnosť pracovne sa uplatniť), 

- je opatrením edukačnej politiky zameranej na deti do troch rokov veku. 

Práve pre mnohostranný a prierezový sociálno-politický zámer je samotné zvýšenie 

príspevku na starostlivosť o dieťa previazané na mnohé iné sociálno-politické iniciatívy, napr. 

na realizáciu národného projektu „Rodina a práca“. Jeho hlavným cieľom je podpora 

vytvárania prorodinného pracovného prostredia a podmienok pre zosúladenie rodinného 

a pracovného života, t.j. na uľahčenie návratu žien do trvalého pracovného procesu (bližšie 

viď http://www.upsvar.sk/ga/narodny-projekt-rodina-a-praca.html?page_id=476523).  

Schéma „Záruka pre mladých“ 

Druhý príklad RLSI je zameraný na uplatňovanie schémy záruky pre mladých. Pri jej zavádzaní 

sa vychádzalo z viacerých výskumných skutočností, osobitne: 

 že miera nezamestnanosti mladých ľudí vo veku 15-24 rokov je v EU viac ako 10%, 

 že miera nezamestnanosti mladých ľudí do 25 rokov veku bola v roku 2013 na Slovensku 

ešte vyššia ako v EU – cca 14%, do 29 rokov veku dosahovala až 19% (nezohľadňujú sa 

ľudia, ktorí sa v tejto vekovej kategórii vzdelávajú), 

 rozdiel medzi nezamestnanosťou mladých ľudí v EU priemerne a v krajinách V4 

a Slovenskom je ešte výraznejší, ak ide o vekovú kategóriu do 29 rokov veku, 

 viac ako polovica nezamestnaných mladých ľudí je na Slovensku nezamestnaná viac ako 

jeden rok, 

 nezamestnaní sú na Slovensku najmä mladí ľudia s úplným stredným odborným 

vzdelaním, s odborným vzdelaním bez maturity a so základným vzdelaním, 

 stav nezamestnanosti mladých ľudí je ovplyvnený predovšetkým nesúladom ich 

vedomostí a zručností nadobudnutých v systéme vzdelávania a potrebami trhu práce, 

 záruka pre mladých ponúka voľbu zo štyroch možností pre mladých ľudí do 29 rokov veku, 

ktorí ešte nemali prácu alebo ju stratili do štyroch mesiacov od získania zamestnania: (1) 

poskytnutie práce, (2) ponuka ďalšieho vzdelávania, (3) odborná príprava alebo (4) stáž.  

http://www.upsvar.sk/ga/narodny-projekt-rodina-a-praca.html?page_id=476523
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Tabuľka5: Rodný list sociálno-politickej intervencie „schéma záruka pre mladých“  

              Úroveň 
 
          Aspekt RLSI 

Medzinárodná/ 
EU 

SR 
MPSVR SR 

Iné rezorty Organizácie 

Vymedzenie 
sociálneho problému 

Vysoká miera nezamestnanosti 
mladých ľudí vo veku 15-24 rokov po 
ukončení formálneho vzdelávania, 
nesúlad medzi ponukou a dopytom 
na trhu práce, riziko  chudoby 
a sociálnej exklúzie mladých ľudí 

Vysoká miera nezamestnanosti 
mladých ľudí do 29 rokov veku,  riziko  
chudoby a sociálnej exklúzie mladých 
ľudí 

Nesúlad medzi ponukou 
a dopytom trhu práce 

Nedostatok kvalifikovanej 
pracovnej sily pre 
zamestnávateľov 
v určitých odvetviach 

Zakotvenosť 
v agendových  
dokumentoch 

Stratégia Európa 2020:  
- cieľ zvýšiť zamestnanosť ľudí vo 

veku 20-64 rokov na 75% do roku 
2020, 

- cieľ vymaniť 20 mil. ľudí z rizika 
chudoby a sociálneho vylúčenia do 
roku 2020 

- cieľ znížiť mieru predčasného 
ukončenia povinnej školskej 
dochádzky na 10% 

 
Odporúčanie o implementácii záruk 
pre mladých (2013/C120/01) – 
odporúčanie ponúknuť mladým do 
25 rokov jednu z možností záruky pre 
mladých 
 
Správa o krajine 2015: konštatovanie, 
že v roku 2014 bola nezamestnanosť 
mladých ľudí v SR trvajúca viac ako 1 
rok najvyššia v EU; že je slabá 
previazanosť tranzície zo školy do 
práce; že iba cca 10% mladých ľudí 
získalo jednu z možností záruky pre 
mladých  (s. 17) 

Národný program reforiem: 
- cieľ zvýšiť zamestnanosť ľudí vo veku 

20-64 rokov na 72% do roku 2020, 
- cieľ vymaniť 170 tis. ľudí z rizika 

chudoby a sociálneho vylúčenia do 
roku 2020, 

- znížiť mieru predčasného ukončenia 
povinnej školskej dochádzky pod 6% 

 
Národná rámcová stratégia podpory 
sociálneho začlenenia a boja proti 
chudobe: jedným z kľúčových opatrení 
je podpora zamestnanosti mladých 
ľudí do 29 rokov veku  (bod 3.2/2, s. 
48-49) 
 
Národná stratégia zamestnanosti do 
roku 2020: považuje podporu 
zamestnávania mladých ľudí do 29 
rokov veku za jednu zo špecifických 
otázok zamestnanosti; podporuje 
vytvorenie konceptu práva na prvé 
zamestnanie (s.14-15) 
 
Národný plán implementácie záruky 

Národný plán implementácie 
záruky pre mladých v SR 
(február 2014): predstavuje 
harmonogram legislatívnych 
reforiem a programovo-
projektových iniciatív pre 
podporu mladých ľudí do 29 
rokov veku, ktorí sú 
nezamestnaní, neštudujúci 
a nezapojení do odbornej 
prípravy  
 
Zákon č. 61/2015 Z.z. 
o odbornom vzdelávaní 
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Špecifické odporúčania pre Slovensko 
na roky 2015-2016: opatrenia na boj 
s dlhodobou nezamestnanosťou, 
„druhošancové“ vzdelávanie,  
kvalitné tréningy podľa potrieb 
nezamestnanej osoby (s. 5) 
 

pre mladých v SR (spoločná iniciatíva 
MŠVVŠ SR a MPSVR SR, február 2014): 
predstavuje harmonogram 
legislatívnych reforiem a programovo-
projektových iniciatív pre podporu 
mladých ľudí do 29 rokov veku, ktorí 
sú nezamestnaní, neštudujúci 
a nezapojení do odbornej prípravy 

Navrhovaný nástroj  
na riešenie (SI) 

 Schéma záruky pre 
mladých 

Duálne 
vzdelávanie 

 

Cieľová skupina SI  Mladí ľudia vo veku od 15-29 rokov 
veku, ktorí nezískali prvú prácu alebo 
ju stratili do 4 mesiacov a ktorí sú 
nezamestnaní, nevzdelávajú sa a nie 
sú v odbornej príprave (NEET) 

  

Zodpovedné subjekty 
za SI 

 Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny  Obce, mestá, 
zamestnávatelia, ÚPSVR, 
občianske združenia, 
nadácie, mimovládne 
organizácie (ako 
prijímatelia finančnej 
pomoci pre realizáciu 
záruky pre mladých) 

Potrebné zdroje 
(zakotvenosť 
v zdrojových 
dokumentoch) 

ESF (ESF) Operačný program Ľudské 
zdroje: celá prioritná os 2 „Iniciatíva na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí 
s cieľom trvalo udržateľnej integrácie 
mladých ľudí  
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Sumarizácia druhého príkladu: 

Podpora zamestnávania mladých ľudí do 29 rokov veku sa stala sociálno-politickou prioritou 

EU i Slovenska už od roku 2012. Ide o spoločnú kompetenciu a zodpovednosť rezortu práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR s rezortom školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

Od roku 2012 do roku 2015 prebiehali na Slovensku v rámci končiaceho Operačného 

programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia dva národné projekty: (1) Podpora 

zamestnávania nezamestnaných v samospráve, (2) Podpora vytvárania pracovných miest, 

ktoré sú zamerané na podporu vytvárania pracovných miest vo verejnom a súkromnom 

sektore pre mladých nezamestnaných do 29 rokov. Vďaka nim sa vytvorilo vyše 11,5 tis. 

pracovných miest pre mladých nezamestnaných ľudí. 

Rovnako kľúčové bolo prijatie zákona o odbornom vzdelávaní (zákon č. 61/2015 Z.z.), v rámci 

neho systému duálneho vzdelávania. V systéme duálneho vzdelávania sa žiak/čka bude  

pripravovať na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností podľa 

konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa, čo predpokladá účinnejšie zosúladenie 

ponuky pracovnej sily a dopytu na strane zamestnávateľov. 

Rozsiahlejšia implementácia záruky pre mladých sa očakáva najmä spustením Operačného 

programu Ľudské zdroje a projektových iniciatív v rámci jeho prioritnej osi 2 „Iniciatíva na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí“. 

 

 

Otázky a úlohy: 

 Prečo je možné techniku rodného listu sociálnej intervencie porovnateľne použiť aj pre 

potreby výskumnej činnosti? 

 V čom môže byť technika RLSI riziková pri praktickom výkone sociálnej práce (pri 

poskytovaní sociálnej intervencie)? 

 Spracujte rodný list sociálnej intervencie/ rodný list výskumného zámeru pre účely Vašej 

vlastnej študijnej, výskumnej, či akejkoľvek inej odbornej činnosti. 

 

Záverečné odporúčanie: 

 Pravidelne aktualizujte rodný list Vašej sociálnej intervencie/výskumného zámeru 

 Spracovávajte si sprievodné zápisky k tejto činnosti 

 Na základe priebežnej práce so sociálno-politickými dokumentmi kriticky vyhodnocujte, 

v čom je odborné rozhranie disciplín sociálnej politiky a sociálnej práce obohacujúce 

a v čom obmedzujúce Vaše odborné uvažovanie a snaženie. 

 

 

 

 

 

 

 


